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Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v Zariadení pre seniorov Dolná Súča sa realizujú
v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, s pandemickým plánom, so semaforom zariadenia a v súlade s aktuálnym krízovým plánom
zariadenia pre seniorov.
Návštevný poriadok sa zároveň riadi aktuálnou národnou COVID mapou pre okres Trenčín, ktorú
zverejňuje MZ SR. Pravidlá sú platné vždy od pondelka príslušného týždňa.
Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si Zariadenie
pre seniorov Dolná Súča vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne, a to aj plošne alebo v
niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v
“Návštevnom poriadku ZpS“.

ČIERNA FARBA
- v zariadení pre seniorov je úplný zákaz návštev
- návštevy môžu byť realizované iba pre klientov v terminálnom štádiu alebo v situáciách, ktoré
neznesú odklad
- návštevy sa riadia prísnymi
hygienicko-epidemiologickými opatreniami a trvajú max.
20 minút
- klient môže mať iba dve návštevy za jeden týždeň
- s návštevou musí súhlasiť vedúca zdravotníckeho personálu
- každý návštevník si na vlastné náklady zabezpečí počas návštevy overal, respirátor
a jednorazové rukavice
- je potrebné zabezpečiť, aby v izbe klienta nebol iný prijímateľ sociálnej služby. V prípade, že to
nie je možné (pre zdravotný stav klienta), tento musí písomne súhlasiť s návštevou
spolubývajúceho (Príloha č. 3 )

BORDOVÁ A ČERVENÁ FARBA
Ohlasovanie návštev vopred :

 Deň a čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť minimálne jeden deň vopred. Je možné
dohodnúť návštevu telefonicky na číslach : 032 / 65 93 161, 032 / 6953 215, prípadne mailom :
seniori.dolnasuca@gmail.com.
 Kontaktná osoba ohlásenú návštevu zapíše do tlačiva (Príloha č. 1), ktoré bude uložené
v ambulancii zariadenia. Pri nahlásení návštevy zapíše pracovník meno a priezvisko klienta ZpS,
meno a priezvisko návštevníka, kontakt na návštevníka a deň a hodinu návštevy
Kontaktná osoba dbá, aby bol nahlásený iba stanovený počet návštevníkov v rovnakom čase
a počet návštev v týždni pre jedného návštevníka

 Návštevníci majú možnosť nahliadnuť do Návštevného poriadku Zariadenia pre seniorov Dolná
Súča na internetovej stránke obce Dolná Súča (www.dolnasuca.sk), v kancelárii sociálneho
pracovníka a na výveske pri hlavnom vchode do budovy Zps

Priestory vyhradené pre návštevy :
 Realizácia návštev prebieha výhradne vo vonkajších priestoroch Zariadenia pre seniorov
Dolná Súča (areál zariadenia)
 Výnimkou sú len klienti v terminálnom štádiu. Návšteva môže byť realizovaná pri lôžku
klienta po dodržaní prísnych hygienicko - epidemiologických požiadaviek v trvaní max. 20 minút.
Návštevník si vo vlastnej réžii zabezpečí jednorazový plášť, respirátor FFP2 a rukavice.

Dĺžka návštevy :
 Maximálne stanovený čas jednej návštevy u klienta je 30 minút na jeden deň. Počet návštevníkov u
jedného klienta sú dve osoby. Sú zakázané návštevy deťom do 15 rokov
 Každý klient môže mať v týždni maximálne dve návštěvy
 Pri dodržaní uvedených podmienok je možné, aby v zariadení boli v rovnakom čase návštevy
maximálne pre troch klientov
 Návštevy sú možné každý deň v čase od 13,00 hod. do 16,15 hod.. Návštevník je povinný
akceptovať uplynutie času vyhradeného na vykonanie návštevy, príp. informovať zamestnanca, ktorý
organizuje návštevu o skoršom ukončení návštevy.

Príchod do zariadenia :
 Návšteva prijímateľa môže byť realizovaná len ak prijímateľ s návštevou súhlasí.
 Pri príchode do zariadenia návštevník privolá zvončekom pracovníka zdravotného úseku.
Návštevník používa vlastné OOP (respirátor FFP2) pri príchode i počas celej doby návštevy
 V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať hygienické opatrenia zariadenia, má pracovník
zariadenia pre seniorov možnosť návštevu zrušiť, príp. prerušiť.

-

 Každá osoba pri vstupe do zariadenia za účelom vykonania návštevy klienta je povinná sa preukázať:
negatívnym PCR nie starším ako 48 hodín
negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín
potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v čase 180 dní od prekonania ochorenia
dokladom o zaočkovaní, a to :
 očkovacím preukazom (Pfizer/BioNTech, MODERNA) dvoma očkovacími dávkami proti
COVID-19 a od očkovania uplynulo aspoň 14 dni.
 potvrdením o zaočkovaní prvou dávkou (AstraZeneca) a od očkovanie uplynuli štyri týždne .

 Osobné údaje návštevníka sa kontrolujú len formou nahliadnutia do výsledku testu (príp.
potvrdenia, ktoré nahrádza výsledok testu) v zmysle č. 6 ods. 1 písm. d) v spojení s čl. 9 ods. 2
písm. i) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a vyhláške č. 200 ÚVZ SR.
Informácia o možnosti k nahliadnutiu musí byť vyvesená pri vstupných dverách zariadenia
a návštevník musí byť o nej informovaný
 Každá osoba pri vstupe do zariadenia za účelom vykonania
dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy.

návštevy

je povinná vykonať

 Každá osoba pri vstupe do zariadenia za účelom vykonania návštevy klienta je povinná vyplniť
pripravené tlačivo (Príloha č. 1)
 Každej osobe pri vstupe do zariadenia bude vykonaný skríning teploty.
 Pracovník zariadenia pre seniorov vykoná poučenie o protepidemických a opatreniach
a používaní osobných ochranný pomôcok. Poučenie pre návštevníka je tiež vyvesené pri hlavnom
vchode do zariadenia pre seniorov (Príloha č. 2).

Návštevník si za každých okolností
so zamestnancami zariadenia pre seniorov

dáva

pozor, aby nedošlo k priamemu kontaktu

Realizácia návštevy
 Po vykonaní vstupnej kontroly návšteva zotrvá v priestoroch suterénu ZpS do príchodu klienta
v sprievode službukonajúceho personálu. Návšteva bude realizovaná iba v areáli zariadenia.
 V prípade, ak je klient pripútaný na lôžko, zdravotnícky pracovník vysadí klienta na invalidný
vozík a privezie klienta k návštevníkovi. Zdravotnícky personál zabezpečí, aby i klient mal
počas návštevy respirátor a pred návštevou si vydezinfikoval ruky.
 Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná.
 Rozstupy medzi jednotlivým návštevami musia byť minimálne 2 metre
 Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené
 Návštevník preberá v plnej miere dohľad nad navštíveným klientom. Je povinný zabezpečiť,
aby sa klient zariadenia pre seniorov nevzdialil mimo areál zariadenia

Práce po ukončení návštevy
 Návštevník je povinný dodržiavať maximálne povolený čas na návštevu (30 min.).
Po ukončení návštevy privedie klienta ZpS do suterénu zariadenia a svoj odchod oznámi
službukonajúcemu zdravotníkovi.
 Zdravotnícky pracovník zabezpečí, aby pri vchode do budovy zariadenia si klient ZpS riadne
umyl a vydezinfikoval ruky. Klienta na vozíku zdravotník sám odvedie na izbu.

 Zdravotnícky pracovník zabezpečí, aby
plochy, ktoré použili návštevníci.

boli vydezinfikované stoly , stoličky a ostatné dotykové

RUŽOVÁ A ORANŽOVÁ FARBA
Priestory vyhradené pre návštevy :
 Návštevy je možné (hlavne v nepriaznivom počasí) realizovať i na izbách klientov. Je potrebné
však naďalej preferovať návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia
 Zdravotnícky pracovník zabezpečí, aby v izbe navštíveného klienta nebol iný prijímateľ
sociálnej služby. V prípade, že to nie je možné (pre zdravotný stav klienta), tento musí písomne
súhlasiť s návštevou spolubývajúceho (Príloha č. 3 )

Ohlasovanie návštev vopred :
 Deň a čas návštevy je potrebné ohlásiť minimálne deň vopred iba v prípade návštevy na izbe
klienta. Je možné dohodnúť návštevu telefonicky na číslach : 032 / 65 9 161, 032 / 6953 215,
prípadne mailom : seniori.dolnasuca@gmail.com.
 Návštevy na izbách sú možné každý deň v čase od 13,00 do 16,00 hod.. V areáli zariadenia
v čase od 10,00 hod. do 16,15 hod. Pri nedodržaní hygienických opatrení môže zdravotnícky
pracovník ukončiť návštevu i skôr.

Dĺžka návštevy :
 Klient zariadenia pre seniorov môže mať vo vonkajších priestoroch zariadenia súčasne na
návšteve maximálne dvoch klientov a to v trvaní max. 1 hod.
 Vo vnútorných priestoroch ZpS je maximálne stanovený čas jednej návštevy u klienta 30 minút na
jeden deň. Počet návštevníkov u jedného klienta sú dve osoby. Sú zakázané návštevy deťom do
15 rokov
 Každý klient môže mať v týždni maximálne dve návštevy na izbe. Pri dodržaní uvedených
podmienok je možné, aby v zariadení boli v rovnakom čase návštevy iba pre jedného klienta

Príchod do zariadenia :
 Návšteva prijímateľa môže byť realizovaná len ak prijímateľ s návštevou súhlasí.
 Pri príchode do zariadenia návštevník privolá zvončekom pracovníka zdravotného úseku.
Návštevník používa vlastné OOP (respirátor FFP2) počas celej doby návštevy. Pracovník
zariadenia pre seniorov dôsledne dbá, aby si návštevník vydezinfikoval ruky pri vstupe do
budovy zariadenia

-

 Každá osoba pri vstupe do budovy zariadenia za účelom vykonania návštevy klienta je povinná sa
preukázať:
negatívnym PCR nie starším ako 48 hodín
negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín
potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v čase 180 dní od prekonania ochorenia
dokladom o zaočkovaní výnimku tvoria osoby,
 Osobné údaje návštevníka sa kontrolujú len formou nahliadnutia do výsledku testu (potvrdenia,
ktoré nahrádza výsledok testu) v zmysle č. 6 ods. 1 prísm. d) v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. i)
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a vyhláške č. 200 ÚVS SR.
Informácie
a o možnosti k nahliadnutiu musí byť vyvesená pri vstupných dverách zariadenia a návštevník je
o nej
 Každej osobe pri vstupe do zariadenia bude vykonaný skríning teploty
 Každá osoba pri vstupe do zariadenia za účelom vykonania návštevy klienta je povinná vyplniť
pripravené vyhlásenie o informovaní (Príloha č. 1)
 Návštevy v areáli zariadenia sa konajú v súlade s hygienicko – epidemiologickými opatreniami
vydanými zariadením pre seniorov. Každý návštevník zodpovedá za klienta zariadenia
a zabezpečí, aby klient nedošiel mimo areál zariadenia

Realizácia návštevy
 Po vykonaní vstupnej kontroly návštevníka, zdravotnícky pracovník zavedie návštevníka na izbu
prijímateľa sociálnej starostlivosti
 Zdravotnícky personál zabezpečí, aby i klient mal počas návštevy respirátor a pred návštevou
si vydezinfikoval ruky.
 Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná.

Návšteva realizovaná na obytnej izbe klienta

Pred samotnou návštevou je potrebné získať súhlas s návštevou od všetkých obyvateľov
na spoločnej izbe a oznámiť im deň, osobu návštevy, ako aj čas návštevy (Príloha č. 3)

Vstup do obytnej izby dovoliť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami
(respirátor FFP2) a pri vstupe do obytnej izby aplikovať dezinfekciu na ruky

Zdravotný personál je povinný zabezpečiť dostatočný odstup návštevníkov od ostatných
ubytovaných osôb (vhodné je použiť prenosnú stenu (paraván))

Počas celej doby zotrvania návštevy je potrebné používať germicídny žiarič a primerane
vetrať miestnosť,

Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené

Zotrvanie návštevy prispôsobiť počtu klientov na obytnej izbe a zdravotnému stavu všetkých
dotknutých osôb, tak aby bola zachovaná ochrana zdravia všetkých dotknutých osôb.

Ukončenie návštevy
Po každej návšteve izby zdravotnícky pracovník zabezpečí dezinfekciu:






Zariadenie miestnosti (stoličky, posteľ)
Kľučky dverí
Podľa potreby ďalšie pomôcky, či vybavenie.
Použije germicídny žiarič.
Medzi návštevami ponechať aspoň 15 minút na vyvetranie a upratanie.

Vykonanú dezinfekciu zamestnanec zaznačí do zošita o vykonaní dezinfekcie.

